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Para desacelerar a disseminação na comunidade, cidades de Chelsea e Revere
abrem “The Inn” Habitação temporária para residentes ficarem de quarentena em segurança,
recuperando do COVID-19
Partners MGH para Gerenciar e Prover Assistência Médica local para até 150
pacientes
REVERE, 15 de abril de 2020 - Em um esforço conjunto para retardar a transmissão na
comunidade do COVID-19, o prefeito de Revere Brian Arrigo e o Administrador da cidade de
Chelsea, Tom Ambrosino, anunciaram hoje um local para moradias não congregadas, que será
aberto na quinta-feira para aqueles que se recuperam do vírus, não requerem cuidados
hospitalares e precisam de um local seguro para quarentena.
O Quality Inn em Revere concordou em permitir o uso de todo o edifício pelos próximos 60 dias
para fornecer uma solução alternativa e segura para os residentes de Chelsea e Revere que
vivem em condições residenciais superlotadas ou que estariam em risco de espalhar o vírus
dentro de sua comunidade.
A Partners HealthCare prontificou-se para atuar como equipe de gerenciamento de serviços de
saúde, oferecendo serviços de assistência médica no quarto, eliminando a necessidade de
indivíduos viajarem para consultórios médicos ou hospitais, e uma empresa terceirizada de
gerenciamento supervisionará todas as operações não médicas relacionadas, incluindo
segurança privada. A Associação de Saúde Mental North Suffolk fornecerá serviços de apoio à
saúde mental. Os planos para a pousada foram desenvolvidos com o apoio do MEMA, do
Departamento de Saúde Pública e do Gabinete do Governador e de autoridades de segurança
e saúde públicas de Revere e Chelsea.

"Sabemos que a melhor maneira de proteger todos os nossos residentes contra esse vírus é
evitar a exposição a ele em primeiro lugar", disse o prefeito Arrigo. "Fornecer um lugar seguro
para a quarentena para aqueles que precisam é uma parte crítica de nossa estratégia para
retardar a transmissão na comunidade em Revere".
"Essa parceria de duas cidades trabalhando juntamente com os parceiros do estado é
fundamental se esperamos diminuir a pandemia nas comunidades mais afetadas de Chelsea e
Revere", disse o Administrador da cidade, Ambrosino. "Esta habitação temporária garantirá que
a saúde de todos os nossos residentes, e principalmente dos que estão em unidades
superlotadas, seja protegida."
Uma pessoa se qualificará para permanecer no The Inn:





Sendo residente de Revere ou Chelsea;
Sendo Covid-19 positivo;
Tendo determinação de um médico que atualmente não necessita de cuidados
hospitalares;
E estar vivendo em uma situação em que desafios significativos são apresentados para
auto-quarentena ou isolamento.

Funcionários públicos de Chelsea e Revere, em consulta com especialistas médicos,
confirmarão se o indivíduo atende aos requisitos de elegibilidade. Não haverá aceitação de
pacientes "sem consulta".
A habitação acolherá os indivíduos que moram em casas onde correm alto risco de espalhar a
infecção por esse vírus altamente contagioso, e fornecerá um local seguro, protegido e com
equipe completa para atender às necessidades médicas necessárias. A maioria dos quartos é
individual e alguns podem ser utilizados por famílias.
Setenta e cinco por cento dos custos associados à operação da Pousada serão cobertos pela
FEMA, com apoio adicional substancial do MEMA. O restante será financiado igualmente pelas
cidades de Revere e Chelsea. Todos os pacientes e funcionários receberão do MEMA o
Equipamento de Proteção Individual necessário. O MEMA também fornecerá três refeições por
dia a todos os pacientes. A polícia de Revere e Chelsea fornecerá inicialmente segurança
adicional de 24 horas, sendo mantida pelo tempo que for necessário. Revere Fire e Cataldo
Ambulance gerenciarão a resposta de emergência ao edifício.
###

